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APRENENTATGE PER SERVEI PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL

El col·lectiu LGTBI

Document per al professorat

Tots tenim dret a la
igualtat i a la diversitat de gènere

Diversitat sexual és un terme que engloba els diferents
sexes, identitats sexuals i orientacions sexuals. La transsexualitat en persones de totes les
edats, però especialment en els
menors d’edat, ha començat a
abandonar el món dels tabús,
sobretot a partir de l’aprovació
de lleis per reconèixer i garantir els drets de gais, lesbianes,
bisexuals, transsexuals i intersexuals, i combatre la LGTBIfòbia arreu del món.

Saps que...

Què hi pots fer tu?

Tot i que la llibertat sexual està
garantida des de la promulgació de
la Constitució del 1978, fins al dia
d’avui, a Espanya, el principal tipus
d’assetjament escolar que es pateix
segueix sent cap a menors LGTBI.

Durant l’any 2016 es van dur a terme més
de vuitanta actuacions per garantir els drets
de les persones LGTBI a Barcelona. Segueix
aquest projecte d’ApS Pangea i realitza una
proposta que integri el teu centre educatiu
com un espai LGTBI friendly.

Inici
•
•

Formació del grup
Elecció de la temàtica

Recerca
Fes clic als noms dels recursos per accedir als continguts en línia.

Context

Plantjgament

Problema

Solució

Tema principal

Què en sabem, dels
drets humans?

Què en sabem, de la
diversitat sexual i de
gènere?

Les persones LGTBI
pateixen discriminació

Defensem els drets de
les persones LGTBI

Subtema 1

Principals característiques dels drets
humans

Conceptes de gènere

Totes les persones tenim els mateixos drets

Trobem exemples de
promoció dels drets
de les persones LGTBI

Subtema 2

Generacions dels drets Definim la diversitat
humans
sexual i de gènere

Recurs 1

Declaració Universal
dels Drets Humans

Què és la diversitat
sexual?

Una història dels drets
LGTBI

Figures mundials
LGTBI

Recurs 2

Què són els drets
humans?

La diversitat sexual i
de gènere

Resposta sobre drets
del col·lectiu LGTBI

Lee Mokobe: A powerful poem

Recurs 3

Los derechos humanos fundamentales

Derechos de la comunidad LGTBI

Fundació Enllaç

Abans de continuar

Què són els drets
humans?

Identifiquem situacions de discriminació
a la nostra societat

Exposem 5 exemples
de promoció dels drets
de les persones LGTBI

Fem una definició pròpia de les diversitats
sexuals i de gènere

Servei
1

Algú ja hi treballa
al nostre barri?

Contactar amb
l’entitat local

2

A la nostra escola o
institut es dona aquest
problema?
Hi ha tres opcions diferents per realitzar serveis
relacionats amb cada problema: amb entitats
locals, al propi centre escolar i amb SED. Totes
tres opcions es poden combinar entre si.

Realitzar el servei
amb l’entitat local

Realitzar el servei
al centre escolar
1
2

És un problema
global?

3

Realitzar el servei
amb SED

Difusió
La difusió o celebració dels projectes d’APS és la passa final que consisteix a valorar i fer públics els objectius aconseguits. Hi ha diverses modalitats: celebrar-ho al centre, realitzar un esdeveniment al barri o a la comunitat, publicar-ne un recull fotogràfic o un vídeo explicatiu.
Com a eines de difusió i sensibilització, SED s’ofereix a publicar els recursos creats per l’alumnat i participar en l’organització d’esdeveniments escolars o barrials.

Celebració al
centre o al barri

Sensibilització a
l’entorn proper

Audiovisual sobre
la problemàtica
i el servei

Fes clic aquí per trobar idees de tancament d’APS

Reflexió
Els processos d’APS més transformadors i exitosos són aquells que inclouen la
dimensió interpersonal en la seva planificació i execució.
L’acompanyament informal pot ser una metodologia per facilitar aquesta reflexió,
però també t’oferim més eines.
Fes clic aquí per trobar més eines

Si vols que t’ajudem amb el seguiment del
projecte, ens vols fer propostes de millora o
explicar-nos la teva experiència, contacta amb
nosaltres a través de la nostra web.

SEDcatalunya.cat

